Ansökan om registrering för lotteri

enligt 6 kap 9 § Spellagen (2018:1138)

Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen

Ansökan för registrering för lotteri
Förening

Organisations-/personnummer

Utdelningsadress (föreningens)

Postnummer och postort

E-postadress (föreningens)

Telefonnummer

Lotteriföreståndare

Personnummer

Utdelningsadress (lotteriföreståndaren)

Postnummer och postort

E- postadress

Mobiltelefon

Härmed ansöks enligt 6 kap. 9§ i spellagen (SFS 2018:1138) om registrering för anordnande av lotterier
under nedanstående period med ett insatsbelopp om högst 20 basbelopp.
Period (fr om – t om)

Lotteriförsäljningsplats/område

Obs! om serviceföretag anlitas av en förening för att få
tillgång till fast försäljningsställe fordras tillstånd enligt §15
lotterilagen

Till ansökan bifogas
Stadgar

Verksamhetsberättelse

Protokollsutdrag

Ort och datum
Sökandes underskrift

Namnförtydligande

Upplysningar

Lotteriföreståndare är ansvarig för lotteriet

Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som för- och efternamn, personnummer, mobilnummer,
mailadress och adress. Syftet med en sådan behandling är att kunna behandla er ansökan om lotteritillstånd. Vi
använder också uppgifterna för uppföljning av Kultur-, fritids- och ungdomsnämndens mål och statistik. Vi tillämpar vid
var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina
personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas och gallras utifrån Kultur-, fritids- och
ungdomsnämndens beslut i gällande dokumenthanteringsplan. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med
underbiträden för systemutveckling och förvaltning även med andra, om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot
kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden i Boden. Du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära
rättelse, överföring, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller för att begära radering av
dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud på daniel.berg@boden.se. Om du har
klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är
tillsynsmyndighet.
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Ansökan om registrering för lotteri

enligt 6 kap 9 § Spellagen (2018:1138)

Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen

Beslut
Datum

Diarienummer

Föreningen registreras härmed för lotteriverksamhet under nedanstående period med ett insatsbelopp
motsvarande högst 20 basbelopp.
Kommunen godkänner den i ansökan angivna lotteriföreståndaren. Lotterna får säljas inom nedanstående
kommun. Till kontrollant förordnar kommunen nedanstående person.
Lotteriverksamhet registreras för perioden (fr om - t om)
Kommun där lotterna får säljas

Av kommunen förordnad kontrollant

Kontrollantarvode har fastställts till ____ procent av insatsbeloppet på startade lotterier.
Avgift för registrering: kronor
Kommunens underskrift

Plats för stämpel

Namnförtydligande
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